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ARIF SAFARUDIN. 0411010013-101. STUDI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN 
DAN KANDUNGAN GULA PADA MINUMAN SARI BUAH APEL (Malus 
sylvestris sp.) YANG BEREDAR DI KOTA MALANG. SKRIPSI.  
Pembimbing : Dr. Ir. Hj. Elok Zubaidah, MP 

RINGKASAN 

 
Apel (Malus sylvestris) merupakan salah satu komoditas yang banyak 

dihasilkan di Kota Batu – Jawa timur. Buah apel mempunyai bermacam-macam 
varietas yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Beberapa varietas apel unggulan antara 
lain Romebeauty, Manalagi, Anna, Princess Noble dan Wangli. 

Diversifikasi produk olahan apel menjadi sari buah sudah banyak beredar 
di pasaran. Namun dengan seiring berkembangnya teknologi terdapat banyak 
produk minuman sari apel yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Dari 
pengamatan yang dilakukan terhadap berbagai produk sari buah apel yang beredar 
di Kota Malang disinyalir beberapa dari produk sari buah apel tersebut tidak 
menggunakan bahan-bahan asli. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk 
mengetahui keaslian bahan yang digunakan pada suatu produk sari buah apel 
antara lain aktivitas antioksidan dan total gula.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas Antioksidan dan 
Total Gula yang terdapat pada produk sari buah apel yang beredar di Kota 
Malang. 

Setelah semua data hasil pengamatan terkumpul maka selanjutnya 
digunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul 
bersifat kuantitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata yang dipisahkan menurut 
data untuk memperoleh kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua sampel menggunakan 
bahan baku asli. Hasil dari analisa pH sampel sari buah apel berkisar antara 4,467-
4,667. Nilai aktivitas antioksidan dari sampel sari buah apel berkisar antara 
2,603%-6,992%. Nilai dari analisa total gula yang dilakukan berkisar antara 
15,933% - 21,489%. Hasil analisa pemanis sintetis siklamat menunjukkan bahwa 
tidak adanya penggunaan siklamat dalam proses produksi sari buah apel. Namun 
pada analisa pemanis sintetis sakarin terbukti digunakan dalam proses produksi 
dari kelima sampel yang dianalisa dengan nilai berkisar antara 66,4690 ppm - 
102,6973 ppm.  

 
 

Kata Kunci : sari buah apel, aktivitas antioksidan, total gula 
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ARIF SAFARUDIN. 0411010013-101. STUDY OF IS ACTIVITY OF 
ANTIOXIDANT AND CONTENT OF SUGAR AT BEVERAGE APPLE 
PRODUCT (Malus sylvestris sp), WHICH CIRCULATE IN MALANG 
CITY. Thesis. 
Advicer : Dr.Ir.Hj. Elok Zubaidah, MP. 

 
Summary 

Apple (Malus sylvestris sp) represents one of the commodities, which 
yielded many in Batu City - east java. Apple has all kinds of varieties owning 
separate marking. Some of pre-eminent apple varieties are for example 
Romebeauty, Manalagi, Anna, Princess Noble and of Wangli. 

Product diversification of apple fruit become beverge apple product has 
circulating many in the market. But along with growth of technology that there are 
a lot of beverage product owning the quality of which different each other. From 
conducted observation  to various beverage apple product circulating in town of 
Malang signaler some from the beverage apple product do not use original 
materials. One of the parameter able to be used to know authenticity of used 
materials at one particular beverage apple product for example activity of 
antioxidant and total of sugar. 

The purpose of this Study is to know antioxidant activity and is total of 
sugar found on apple juice product circulating in town of Malang. 

 After all data result of observation gathered, hence is here in after used with 
descriptive method. In this research, data that have been collected to have the 
character of quantitative that  depicted  with dissociated words according to data 
to obtain conclusion. 

The Result of from this research indicates that all sample use original raw 
material. Result of from pH analysis of  beverage apple product range from 4,467-
4,667. Activity value of antioxidant of beverage apple product range from 
2,603%-6,992%. Value of total analysis of is sugar, which is range from 15,933%-
21,489%. Result of analysis synthetic sweetener of cyclamate indicates that 
inexistence usage of cyclamate in course of beverage apple product production. 
But at analysis synthetic sweetener of saccharin is proven used in course of 
production from is fifth of analyzed sample with value range from 66,4690ppm-
102, 6973ppm. 

 
 

Keywords: apple juice, Activity of antioxidant, total of sugar. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Apel (Malus sylvestris.) merupakan salah satu komoditas yang banyak 

dihasilkan di Kota Batu – Jawa timur. Buah apel mempunyai bermacam-macam 

varietas yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Beberapa varietas apel unggulan antara 

lain Romebeauty, Manalagi, Anna, Princess Nobledan Wangli. Menurut Untung 

(1996), apel Manalagi mempunyai rasa manis dan mempunyai kandungan asam 

yang rendah, apel Romebeauty mempunyai rasa asam manis dengan kandungan 

asam yang tinggi, dan apel Anna mempunyai rasa asam manis dengan kandungan 

asam yang paling tinggi.  

Diversifikasi produk olahan apel menjadi sari buah sudah banyak beredar 

di pasaran. Namun dengan seiring berkembangnya teknologi terdapat banyak 

produk minuman sari apel yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh proses pembuatan, penambahan food additive dan 

pengambilan keuntungan yang berbeda-beda. 

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap berbagai produk sari buah apel 

yang beredar di Kota Malang disinyalir beberapa dari produk sari buah apel 

tersebut tidak menggunakan bahan-bahan asli seperti penggunaan buah apel dan 

gula asli namun dengan menggantinya dengan bahan tambahan lain. 

Pertimbangan penggunaan bahan tambahan makanan tersebut adalah sebagai 

pengganti bahan yang asli sehingga dapat menekan biaya produksi dan 
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meningkatkan keuntungan. Selain itu juga bersifat lebih praktis, harga lebih 

murah dan mudah didapat. 

Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui keaslian 

bahan yang digunakan pada suatu produk sari buah apel antara lain aktivitas 

antioksidan. Hal ini dikarenakan apabila produk sari apel tersebut menggunakan 

buah apel asli pada proses pembuatannya maka nilai aktivitas antioksidan pada 

produk tersebut semakin tinggi dikarenakan kandungan antioksidan pada buah 

apel cukup tinggi. Selain itu, untuk mengetahui keaslian gula sebagai bahan 

pemanis yang dipakai dalam pembuatan produk sari buah apel dapat dilihat dari 

nilai total gula. Semakin tinggi nilai total gula maka semakin banyak gula murni 

yang dipakai. Melihat kenyataan tersebut kiranya perlu dilakukan penelitian 

terhadap produk sari buah apel yang beredar di sekitar wilayah kota Malang yang 

diperlukan untuk mengetahui keaslian bahan baku yang digunakan dalam proses 

pembuatan sari buah apel. 

Kajian tentang keaslian pangan minuman sari buah apel yang beredar 

dikota Malang selama ini masih sedikit. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

secara khusus terhadap permasalahan ini. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas Antioksidan dan 

Total Gula yang terdapat pada produk sari buah apel yang beredar di Kota 

Malang. 
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1.3 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca (peneliti lain, 

konsumen, produsen) dengan memberikan informasi tentang keaslian penggunaan 

bahan baku yang digunakan pada produk sari buah apel yang beredar di kota 

Malang sehingga konsumen dapat mengetahui minuman kemasan sari buah yang 

bagaimana yang berkualitas. Selain itu produsen dapat mengetahui informasi ini 

sebagai bahan studi banding untuk peningkatan kualitas produk. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Apel (Malus sylvestris) 

Tanaman apel (Malus sylvestris Mill), menurut Soelarso (1996), 

mempunyai sistematika sebagai berikut: 

Divisio  :    Sperrnatophyta 

Subdivisio :    Angiospermae 

Klas  :    Dicotyledone 

Ord  :    Rosales 

Famili  :    Rosaceae 

Genus  :    Malus 

Species :    Malus sylvestris Mill 

Buah apel biasanya merah diluar saat masak (siap dimakan) namun bisa 

juga hijau atau kuning. Kulit buahnya sangat lembek, dagingnya keras. Orang 

mulai pertama kali menumbuhkan buah apel di Asia Tengah. Kini apel 

berkembang di banyak daerah di dunia yang lebih dingin. Nama ilmiah pohon 

apel dalam bahasa Latin ialah Malus. Kebanyakan apel yang ditanam orang ialah 

Malus sylvestris. Kebanyakan apel yang bagus dimakan mentah-mentah (tidak 

dimasak dulu). Apel juga dibuat menjadi minuman jus apel dan sari buah apel 

(Anonymousa, 2006). 

Diperkirakan ada tujuh ribu jenis buah apel yang tumbuh di dunia, tapi 

hanya ada beberapa macam yang ada di pasaran di Indonesia (Ikrawan, 1996). 

Sedangkan yang ditanam di Indonesia ada beberapa jenis apel dan ada beberapa 

varietas yang memiliki ciri-ciri atau kekhasan tersendiri. Tetapi hanya beberapa 
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yang dapat beradaptasi dengan baik, antara lain: Rome Beauty, Jonathan (Anna), 

Manalagi, Winter banana, Me-Intosh, Granny Smith, Princess Noble dan 

Wangling atau Lali Jiwo (Dwiragupti, 1992). 

Apel mengandung berbagai komposisi kimia yang sangat penting untuk 

pemenuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Komposisi kimia apel 

tersebut terdpat dlam tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Buah Apel Segar Tiap 100 gram 

        

      

 

 

 

        Sumber: Holland (1992) 

 

Selain itu, Apel juga mengandung banyak kandungan mineral anorganik 

yang bermanfaat untuk perkembangan tubuh. Kandungan mineral anorganik yang 

terkandung di dalarn buah apel terdapat dalam tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan anorganik Buah Apel Tiap 100 gram 

Komponen Jumlah 
Natrium (Na) 
Kaliurn (K)   
Kalsium (Ca)   
Magnesium (Mg)   
Fosfor (P)   
Besi (Fe)   
Tembaga (Cu)   
Seng (Zn)   
Mangan (Mn) 

3 mg  
120 mg  

4mg  
5 mg  

11 mg  
0,1 mg  

0,02 mg  
0,1 mg  
 0,1 mg 

 Sumber: Holland (1992) 

Komponen Jumlah 
Air 
Protein 
Karbohidrat 
Energi value 
Total Nitrogen 
Total gula 
Serat Pangan 
Lemak 

84,5 g 
0,4 g 
11,8 g 
47 kcal/199 kJ 
0,06 g 
11,8 g 
1,8-2 g 
0,1 g 
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Asam-asam amino penyusun protein yang terdapat di dalam buah apel 

adalah leusin, isoleusin, valin, fenilalanin, triptofan, asam glutamat, histidin, 

arginin, treonin, metionin, lisin, asam aspartat, serin, glisin, prolin, sistein dan 

asparagin. Dari semua asam-asam amino tersebut asparagin memiliki kandungan 

yang paling tinggi diantara asam-asam amino yang lain (Salunkhe, 1991)  

Untuk pemenuhan kebutuhan vitamin dalam tubuh, kita dapat 

mengkonsumsi buah apel. Hal ini dikarenakan di dalam buah apel banyak 

terkandungan vitamin. Kandungan vitamin tersebut terdapat pada tabel 3.  

Tabel 3. Kandungan Vitamin Buah Apel Tiap 100 gram 

Komponen  Jumlah 
Retinol 
Karoten 
Vitamin D 
Vitamin E 
Tiamin 
Riboflavin 
Niasin 
Triptofan 60 
Vitamin B6 
Vitamin B12  
Folat 
Pantotenat 
Biotin 
Vitamin C 

  gߤ 0
  gߤ18
  gߤ0
0,59 mg  
0,03 mg  
0,02 mg  
0,1 mg  
0,1 mg  
0,06 mg  
 gߤ0
 gߤ 1
 gߤ0
  gߤ1,2
6mg 

Sumber: Holland (1992) 

 

Apel umumnya berbentuk bulat, dengan cekungan pada pangkal 

pucuknya. Daging apel berwarna putih, renyah dan berair dengan rasa manis atau 

asam. Daging buah ini dilindungi oleh kulit tipis yang umumnya mengkilap. Bila 

daging ini dikerat keluarlah aroma yang harum dan segar. Namun ada beberapa 

varietas apel, aroma itu terasa sangat tajam. Citarasa, aroma, maupun tekstur, 
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sebenarnya dihasilkan dari kurang lebih 230 komponen kimia Termasuk pula 

beragam asam seperti asarn asetat, format serta 20 jenis asam lain. Selain itu ada 

kandungan alkohol berkisar 30 - 40 jenis, ester seperti etil asetat sekira 100 jenis, 

karbonil seperti formaldehid dan asetaldehid, serta banyak lagi (Ikrawan, 1996). 

Asam-asam tersebut berubah menjadi gula dan ester, rasa buah manis dan aroma 

semerbak. Gula berasal dari perubahan karbohidrat yang kemudian dipakai untuk 

menghasilkan energi. Pada kondisi anaerob gula terurai menjadi karbondioksida 

dan alkohol. Alkohol yang bercampur dengan asam diubah menghasilkan ester, 

surnber pengharum apel matang (Untung, 1994). 

Apel menjadi populer sebab apel merupakan buah yang dapat dimakan 

dengan berbagai cara dan disebabkan kelezatan serta keawetannya. Buah apel 

dapat langsung dimakan atau disimpan untuk memenuhi kebutuhan setiap 

tahunnya. Buah apel dapat diproses menjadi saus, slices jus atau untuk produk 

pastri, cake, tart dan pie. Pulp apel dapat diolah menjadi permen (kulit buah) dan 

digunakan sebagai sumber pektin. Sari buah apel dapat dikonsumsi segar, secara 

alami maupun filtrasi, difermentasi menjadi minuman beralkohol seperti wine, 

didestilasi menjadi brandy atau dibuat menjadi cuka (Janick,J. Dan Moore J.N., 

1996). 

Buah apel dengan varietas berbeda memiliki ciri-ciri yang berbeda pula. 

Adapun ciri-ciri dari beberapa jenis apel tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Apel Manalagi 

Apel jenis ini banyak sekali penggemarnya. Hal ini wajar, sebab apel 

manalagi memang istimewa. Walaupun masih muda apel ini rasanya tetap manis 
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dan aromanya harum. Bentuk buahnya bulat dan kulit buahnya berpori putih. Jika 

dibungkus ku1it buahnya berwarna hijau muda kekuningan, sedangkan jika tidak 

dibungkus atau dibiarkan terbuka warnanya akan tetap hijau. Diameter buah 

berkisar antara 5-7 cm dan beratnya mencapai 75 - 160 g/buah. (Untung, 1994). 

Gambar Apel Manalagi terdapat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Apel Manalagi 

 

Buah apel manalagi saat dipetik pada umur 114 hari mempunyai 

kandungan fruktosa 4,5%, glukosa 3,72% dan sukrosa 4,54%, kandungan asam 

0,22%, kadar air 84,05% serta pH cairan buah 4,65 (Soelarso, 1997). Kandungan 

gula pada Apel Manalagi terdapat pada tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan Gula (mg/g daging buah) Apel Manalagi 

Umur (hari) Fruktosa Glukosa Sukrosa 
79 
86 
93 

100 
107 
114 
121 
128 

38 
33,4 
34,5 
38 
42 
45 
48 
43 

21.47 
16.7 
11.8 
18.3 
29.1 
37.2 
64.4 
63.6 

4.4 
3.8                                 
3.1                                 

19.3                                 
22.5                                 
45.4                                
61.7                                 
65.6 

Sumber : Soelarso(1997)  
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2. Apel Rome Beauty 

Jenis apel ini sudah begitu memasyarakat di Indonesia. Buahnya berwarna 

hijau dengan semburan warna merah. Warna merah ini hanya terdapat pada 

bagian yanng terkena sinar matahari saja, sedang bagian yang lain tetap berwarna 

hijau. Kulitnya berpori kasar dan agak tebal. Ukuran buahnya dapat mencapai 

300g. Daging buanhya berwarna putih kekuningan dan bertekstur agak keras. 

Rasanya segar,manis dan asam. Bentuk buah bulat hingga jorong. Sebuah pohon 

dalam setiap musimnya mampu berbuah sebanyak 15 kg. Pohonnya sendiri tidak 

terlalu besar, hanya 2 - 4 m. Bentuk pohonnya mirip perdu (Nazaruddin dan 

Muchlisah, 1994). Penampakan  dari Apel Rome Beauty terdapat pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Apel Rome Beauty 

 

Meurut Soelarso (1997), kandungan gizi pada apel varietas Rome Beauty 

yang dipetik pada umur 120 - 135 hari mempunyai mutu yang balk. Karena pada 

varietas ini mempunyai diameter 71,42 mm dan warna merah 45% kekerasan 

daging buah 11,03 mm/gr.s (dengan kulit) atau 8,52 kg (tanpa kulit), asam 0,47%, 

vitamin C 11,42 mg/100 gram bahan segar, air 83,39% dan mempunyai rasa agak 

masam sampai seimbang antara manis dan asam. 
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3. Apel Wanglin 

Apel ini didatangkan dari Jepang. Rasanya tergolong enak, empuk, manis, 

renyah dan segar. Bila tersimpan aromanya dapat tercium dengan jelas. Sehingga 

tidak heran bila buahnya dicari banyak konsumen. Sayangnya ukuran buahnya 

kecil dengan hasil per pohon hanya 6 kg. Penampilan buah agak mirip apel 

manalagi. Kulitnya berwarna hijau kekuningan berbintik kecil. Daging buahnya 

berwarna krem (Nazaruddin dan Muchlisah, 1994). 

4. Apel Princess Noble 

Apel jenis ini didatangkan dari Australia sejak tahun 1932. lekukan ujung 

buahnya cukup dalam. Bila sudah masak, aromanya wangi, rasanya segar sedikit 

asam dan warna daging buah putih. Bila digigit, daging buahnya terasa halus 

berair. Pori pada kulit buah halus, tetapi tampak jelas. Kulit buah ini berwarna 

hijau kekuningan. Pohon apel Princess noble memiliki percabangan yang banyak 

dengan batang yang kecil. Daunnya bulat tebal berwarna hijau kelabu 

(Nazaruddin dan Muchlisah, 1994).  

5. Apel Anna 

Walaupun asalnya dari Thailand, tetapi apel ini cocok dikembangkan di 

Indonesia. Pertumbuhannya cepat dan subur. Kelebihannya terletak pada 

penampilan buahnya yang merah menyala, sekilas mirip apel Australia Namun 

rasa daging buahnya tergolong asam. Bentuk buah trapesium terbalik. Setiap 

pohon mampu menghasilkan buah hingga 40 kg sekali musim (Nazaruddin dan 

Muchlisah, 1994). 
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Komposisi kimia yang terkandung dalam apel Anna dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi Kimia Apel Anna / 100 gr buah 

Komposisi Kandungan 
Kadar air 
Karbohidrat 
Protein 
Lemak 
Vitamin A 
Vitamin B 
Vitamin C 
Kalsium 
Besi 
Fosfor 
Pektin 

84,4 % 
14,9 g                       
0,3 g                         
0,4 g                    
900 IU                     
10 mg                     
4 mg                    
6 mg                         
0,3 mg                       
10 mg                       
9-15 % 

Sumber: Untung (1996) 

 

 Penampakan dari apel Anna yang terdapat di perkebunan Apel Kota 

Malang dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Apel Anna 

 

6. Jenis Lain 

Selain jenis apel di atas, ada juga apel jenis lain di pasaran yang tergolong 

komersial, seperti apel New Zealand dan apel Australia. Jenis-jenis ini banyak 
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diimpor dari luar negeri. Sayangnya jenis apel tersebut belum diketahui 

kecocokan tumbuhnya dengan kondisi di Indonesia (Anonymousa, 2006). 

 

2.2 Senyawa Aktif Pada Buah Apel 

2.2.1 Antioksidan 

Fitokimia merupakan sejenis senyawa yang diturunkan dari sumber 

tumbuhan termasuk sayuran dan buah-buahan. Fitokimia biasanya digunakan 

sebagai senyawa aktif untuk fungsi normal tubuh dan memiliki efek yang 

menguntungkan bagi kesehatan atau memiliki peran aktif bagi pencegahan 

penyakit (Anonymous,2010f). Konsentrasi fitokimia di dalam buah apel 

tergantung pada banyak faktor seperti jenis apel, waktu panen, penyimpanan dan 

proses pengolahan. Boyer and Liu (2004) mengungkapkan bahwa buah apel kaya 

akan serat, fenol dan fitokimia Fitokimia merupakan antioksidan alami dalam 

buah dan sayuran. Kandungan fitokimia serta flavonoid di dalam buah apel 

memiliki konsentrasi yang tinggi. Senyawa fitokirnia merupakan antioksidan yang 

digunakan sebagai pencegah radikal bebas penyebab kerusakan sel-sel tubuh. 

Antioksidan didefinisikan sebagai suatu substansi penghambat radikal 

bebas dengan cara menghambat pembentukan radikal bebas yang berpotensi untuk 

melakukan autooksidasi (Geese,1996). 

Senyawa fitokimia pada buah apel yang berfungsi sebagai antioksidan 

adalah senyawa fenolik, golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, 

tokoferol dan asam-asam organik polifungsional. Senyawa fitokimia pada buah 

apel terdiri dari: quercetin, cathechin, epicathechin, procyanidin, coumaric acid, 
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chlorogenic acid, gallie acid, phloridzin (Boyer and Liu, 2004). Di samping zat-

zat gizi tersebut, apel juga mengandung betakaroten. Betakaroten merniliki 

aktivitas sebagai provitamin A yang berguna untuk menangkal serangan radikal 

bebas penyebab berbagai penyakit degeneratif (Anonymous, 2010f). Pada apel 

juga terdapat vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan pada 

vitamin A dan C merupakan antioksidan sekunder yang dapat menangkap 

senyawa radikal serta mencegah terjadinya reaksi berantai. 

Senyawa antioksidan merupakan suatu inhibitor yang digunakan untuk 

menghambat autooksidasi. Efek antioksidan senyawa fenolik dikarenakan sifat 

oksidasi yang berperan dalam menetralisasi radikal bebas (Panovska et al., 2005). 

Antioksidan merupakan senyawa yang akan menghambat atau menunda proses 

oksidasi substrat pada konsentrasi yang rendah. Secara urnum, antioksidan 

mengurangi kecepatan reaksi inisiasi pada reaksi berantai pembentukan radikal 

bebas dalam konsentrasi yang sangat kecil, yaitu 0,01% atau bahkan kurang. 

Karakter utarna senyawa antioksidan adalah kemampuannya untuk menangkap 

radikal bebas (Prakash et al., 2001). Berdasarkan mekanismenya, antioksidan 

dikelompokan menjadi dua yaitu antioksidan primer dan antioksidan sekunder:  

1. Antioksidan primer 

Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan rantai reaksi radikal 

dengan mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu lipid yang radikal 

sehingga produk yang dihasilkan lebih stabil dari produk inisial (Prakash et al., 

2001). Contoh antioksidan ini adalah flavonoid, tokoferol, senyawa thiol, yang 
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dapat memutus rantai reaksi propagasi dengan menyumbang elektron pada peroksi 

radikal dalam asam lemak.  

2. Antioksidan sekunder 

Antioksidan ini dapat menghilangkan penginisiasi oksigen maupun 

nitrogen radikal atau bereaksi dengan komponen atau enzim yang menginisiasi 

reaksi radikal antara lain dengan menghambat enzim pengoksidasi dan 

menginisiasi enzim pereduksi atau mereduksi oksigen tanpa membentuk spesies 

radikal yang reaktif. Contoh antioksidan sekunder adalah sulfit, vitamin C, 

betakaroten, asam urat, billirubin, dan albumin (Prakash et al., 2001). 

Berikut ini merupakan beberapa senyawa kimia pada buah apel yang tergolong 

dalam senyawa antioksidan, yaitu:  

1. Vitamin C 

Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan 

memliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini juga 

dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya yaitu asam askorbat. Vitamin C 

termasuk golongan vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan yang mampu 

menangkal berbagai radikal bebas. Beberapa karakteristiknya antara lain sangat 

mudah teroksidasi oleh panas, cahaya dan logam (Winarno, 1997). Bentuknya 

bubuk kristal kuning keputihan yang larut dalam air dan memiliki sifat-sifat 

antioksidan. Nama askorbat berasal dari kata a- (tanpa) dan scorbutus (skurvi), 

penyakit yang disebabkan oleh defisiensi vitamin C.  

Vitamin C merupakan antioksidan kuat, tetapi penelitian menunjukkan bahwa 

hampir semua aktivitas antioksidan pada apel berasal dari berbagai senyawa 
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lainnya. Aktivitas antioksidan vitamin C kurang dari 0,4 persen dari total aktivitas 

antioksidan dalam buah apel (Widjaya, 2003). Terkait dengan sifatnya yang 

mampu menangkal radikal bebas, vitamin C dapat membantu menurunkan laju 

mutasi dalam tubuh sehingga risiko timbulnya berbagai penyakit degeneratif 

seperti kanker, dapat diturunkan.  

2. Vitamin A 

Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak dan 

berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Terdapat 

beberapa senyawa yang di golongkan ke dalam ke lompok vitamin A, antara lain 

retinol, retinil palmitat dan retinil asetat. Betakaroten sebagai provitamin A, 

merupakan senyawa dengan aktivitas antioksidan yang mampu menangkal radikal 

bebas. Selain itu, vitamin ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit 

dan imunitas tubuh (Anonymous, 2010h). Vitamin ini mudah rusak oleh panas, 

cahaya matahari dan udara.  

3. Quercetin 

Quercetin merupakan antioksidan kuat dan memiliki efek perlindungan 

yang potensial dalam melawan kanker dan penyakit hati. Quercetin juga dapat 

mengurangi oksidasi lipid dan meningkatkan glutahione (suatu antioksidan), 

sehingga mampu melindungi hati terhadap kerusakan oksidatif (Molina et 

al.,2003).  

4. Procyanidin, Cathechin dan Epicathechin 

Procyanidin, epicatechin dan cathechin memiliki aktivitas antioksidan 

yang kuat dan dapat mencegah oksidasi Low Density Lipoprotein (LDL = 
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kolesterol jahat) sehingga mencegah terbentuknya radikal bebas. Cathechin dapat 

mencegah pembentukan tumor usus dan menunda serangan tumor (Eberhardt, 

2000).  

5. Chlorogenic acid 

Menurut Anonymous (2010k), bahwa chlorogenic acid memiliki aktivitas 

pemecahan alkyl peroxyl radical (ROO) yang sangat tinggi. Karena ROO dapat 

meningkatkan pembentukan tumor dan bersifat karsinogenik. Chiorogenic acid 

sangat penting untuk memberikan efek perlindungan terhadap kanker. 

Chlorogenic acid adalah senyawa golongan fenil propanoid yang tersebar luas di 

berbagai bagian dari banyak turnbuhan dan biasanya terdapat dalam jumlah yang 

mudah dilacak.  

6. Tanin 

Secara umum, tanin adalah senyawa polifenol yang terdapat secara alami, 

sifat utamanya berikatan dengan protein dan polimer lainnya seperti selulosa, 

hemisellulosa dan pektin untuk membentuk kompleks yang stabil (Tangendjaja et 

al., 1992). Tanin dapat tidak berwarna sampai berwarna kuning atau coklat. 

Adanya tanin dalam bahan makanan dapat ikut menentukan citarasa bahan 

makanan tersebut. Tanin yang terdapat pada buah apel termasuk jenis tanin yang 

mudah larut dalam air sehingga menyebabkan sepat. Sedangkan tanin yang tidak 

larut dalam air tidak akan menyebabkan rasa sepat karena sudah membentuk 

ikatan dengan senyawa lain (Suhardi dan Suksmadji, 1992). 

Tanin dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tipe struktur dan 

aktivitasnya terhadap senyawa hidrolitik terutama asam, yaitu tanin terkondensasi 
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(condensed tannin) dan tanin terhidrolisis (hydrolyzable tannin) (Naczk et al., 

1994). Tanin terhidrolisa dapat dihidrolisa dengan asam atau basa lemah untuk 

membentuk ikatan karbohidrat dan asam fenolat (Anonymous, 2010i).  

Tanin mudah teroksidasi, bergantung pada banyaknya zat itu terkena air 

panas atau udara, dengan mudah ia dapat berubah menjadi asam tanat. Dengan 

semakin lama masa simpan buah apel dan proses pemasakan yang lama maka 

konsentrasi ethanol dan acetaldehyde dalam buah juga meningkat (Hui, 1992). 

Harrison dan Roberts (2006) dalam penelitiannya mengenai fermentasi, 

menyatakan bahwa tanin mengalami perubahan selama fermentasi, diantaranya 

oksidasi tanin yang dipercepat dengan adanya oksigen. Hal ini sesuai oleh Yang 

(2006), dalam penelitiannya mengenai aktivitas tanin pada produk fermentasi sari 

buah, aktivitas tanin akan turun seiring dengan lamanya ferrnentasi.  

7. Pektin 

Umur buah berpengaruh terhadap fraksi pektin yang ada. Pada buah muda, 

fiaksi pektin disebut protopektin. Sementara pada buah matang, protopektin 

tersebut berubah menjadi pektin karena pengaruh hormon kematangan buah. 

Menurut Neubeck (1975) dalam Bauman (1981), polisakarida juga dapat 

menimbulkan kekeruhan selama penyimpanan. Polisakarida yang dimaksud 

adalah senyawa pektin. Pektin merupakan serat yang larut air. Ditemukan pada 

semua jenis tanaman, tetapi lebih banyak pada buah yang asam seperti jeruk, 

lemon, anggur dan apel.  

Pektin (serat larut) dalam apel tidak hanya bermanfaat menurunkan 

kolesterol, namun dapat mengikat logam berat, seperti timbal dan merkuri dan 
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mengeluarkannya dari tubuh. Kedua jenis serat dalam apel (larut dan tak larut) 

dapat berfungsi sebagai pelindung munculnya kanker. Mekanismenya melalui 

pencegahan konstipasi (sulit buang air) sehingga substansi toxic (racun) dapat 

segera dikeluarkan melalui feses. Pektin juga bermanfaat mengatasi diare karena 

kemampuannya membentuk feses lunak, bulky dan tidak cair (Khomsan, 2006).  

8. Fenol 

Selain itu buah apel juga kaya akan fenol, konsumsi apel memberikan 

kontribusi 22% asupan fenol yang berasal dari buah-buahan. Diantara berbagai 

buah-buahan, apel mengandung fenol bebas yang cukup tinggi. Fenol bebas tidak 

terikat dengan komponen lain dalam buah sehingga lebih mudah tersedia untuk 

diadsorpsi tubuh. Pektin dan fenol berperan dalam penurunan kolesterol. ~adi 

kombinasi kimiawi yang lengkap dalam apel saling bersinergi untuk mendukung 

kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.  

Menurut Wildman (2001) bahwa kurang lebih 45% dari total senyawa 

fenol apel adalah flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan antioksidan alami 

yang terdapat dalam buah apel. Oleh karena itu, dengan meningkatnya konsentrasi 

fenol maka kandungan flavonoid akan semakin tinggi sehingga aktivitas 

antioksidan semakin meningkat. Flavonoid merupakan salah satu dari kelompok 

senyawa fenolik yang dapat ditemukan di buah dan sayur dan merupakan bagian 

dari fitokimia. 

Flavonoid telah diteliti memiliki berbagai aktivitas biologis dan berperan 

sebagai anti kanker, anti viral, anti inflamasi, mengurangi resiko penyakit 

kardiovaskuler dan penangkapan radikal bebas. Kekuatan aktivitas antioksidan 
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dari flavonoid bergantung pada jumlah dan posisi dari gugus OH yang terdapat 

pada molekul. Semakin banyak substitusi gugus hidroksi pada flavonoid, maka 

aktivitas antiradikalnya semakin besar (Haryanto, 2004). Menurut Gordon (1990) 

dalam Firmansyah dan Adawiyah (2003), fenol sebenarnya inaktif sebagai 

antioksidan, namun bila terdapat atom-atom hidrogen yang tersubtitusi pada grup 

alkilnya (posisi orto dan para) maka dapat aktif sebagai antioksidan. 

 

2.2.2 Sifat-sifat Antioksidan 

Secara umum, antioksidan diharapkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut 

(Coppen dalam Hudson, 1983) : 

 Aman dalam penggunaan 

 Tidak memberi flavor, odor dan warna pada produk 

 Efektif pada konsentrasi rendah 

Tahan terhadap proses pengolaham prom (berkemampuan antioksidan yang baik) 

Ciri keempat merupakan hal yang sangat penting karena sebagian proses 

pengolahan menggunakan suhu tinggi. Suhu tinggi akan merusak lipida dan 

stabilitas antioksidan yang ditambahkan sebagai bahan tambahan pangan. 

Kemampuan bertahan antioksidan terhadap proses pengolahan sangat diperlukan 

untuk dapat melindungi produk akhir. Antioksidan juga memiliki keterbatasan 

yaitu (Coppen dalam Trilaksani, 2003) : 

 Antioksidan tidak dapat memperbaiki flavor lipida yang berkualitas 

rendah. 

 Antioksidan tidak dapat memperbaiki lipida yang sudah tengik 
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 Antioksidan tidak dapat mencegah kerusakan hidrolisis maupun kerusakan 

mikrobia 

 

2.2.3 Pengujian Aktivitas Antioksidan 

 Salah satu uji yang digunakan untuk menentukan aktivitas antioksidan 

penangkap radikal adalah metode DPPH (1,1Diphenyl-2-picrylhydrazyl). Metode 

DPPH memberikan informasi reaktivitas senyawa yang diuji dengan suatu radikal 

stabil. DPPH memberikan serapan kuat pada panjang gelombang 517 nm dengan 

warna violet gelap. Penangkap radikal bebas menyebabkan elektron menjadi 

berpasangan yang kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding 

dengan jumlah electron yang diambil (Sunarni, 2005). 

Menurut Pratimasari (2009), Radikal DPPH adalah suatu senyawa organic 

yang mengandungnitrogen tidak stabil dengan absorbansi kuat pada panjang 

gelombang max 517 nm dan berwarna ungu gelap. Setelah bereaksi dengan 

senyawa antioksidan, DPPH tersebut akan tereduksi dan warnanya berubah 

menjasi kuning. Perubahan tersebut dapat di ukur dengan spektrofotometer dan 

diplotkan terhadap konsentrasi penurunanintensitas warna yang terjadi disebabkan 

oleh ikatan rangkap terkonjugasi pada DPPH. Hal ini dapat terjadi apabila adanya 

penangkapan satu elektron oleh zat antioksidan menyebabkan tidak adanya 

kesempatan elektron untuk beresonansi. 

Sebagai akibatnya maka penambahan senyawa yang bereaksi ssebagai 

antiradical akan menurunkan konsentrasi DPPH ini. Adanya penurunan 

konsentrasi DPPH akan menyebabkan penurunan absorbansinya dibandingkan 
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dengan absorbansi bebas control yang tidak diberi dengan senyawa uji yang 

diduga mempunyai aktivitas antiradikal (Astuti, 2009). 

 

2.3  Bahan Pembuatan Sari Buah Apel 

Bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan 

sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan penyusun khas makanan, 

mempunyai dan tidak mempunyai nilai gizi, yaitu dengan sengaja ditambahkan ke 

dalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada 

pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, 

penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan 

menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau 

mempengaruhi sifat khas makanan tersebut (Budiyanto, 2001). 

Bahan tambahan makanan menurut WHO dan FAO adalah bahan yang 

ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah yang sedikit, yaitu 

untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur atau untuk memperpanjang 

masa simpan (Winarno dan Rahayu, 1994). 

Menurut Hubeis (1984), bahan tambahan makanan dapat dibedakan 

menjadi dua golongan yaitu, bahan tambahan makanan alamiah dan sintetis. 

Bahan tambahan alamiah adalah bahan tambahan makanan yang berasal dari 

sumber alami seperti klorofil, lichitin, annatto, karoten dan lain-lain. Sedangkan 

bahan tambahan sintetis adalah bahan tambahan makan yang terbuat dari 

bahanbahan kimia, seperti: asam benzoat, asam sorbat, BHT, kalsium propanat 

dan lain sebagainya. 
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Menurut Rajagukguk (1986), tidak seluruh bahan tambahan makan 

diijinkan dan pengertian ini perlu memperoleh perhatian dari produsen makanan 

agar dapat menghasilkan makanan yang memenuhi syarat yang sah. Bahan 

tambahan makanan harus kena langsung ataupun tidak langsung dengan bahan 

atau barang makanan dan tidak mengganggu kesehatan orang yang 

mengkonsumsinya. Bahan tambahan makanan dapat dipandang sebagai bahan 

isian, namun tidak lazim dikonsumsi sebagaimana makanan.  

 

2.3.1. Air 

Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan 

fungsinya bagi kehidupan manusia tidak dapat tergantikan oleh senyawa lain. Air 

juga merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena air dapat 

mempengaruhi kenampakan, tekstur, serta cita rasa makanan kita. Bahkan dalam 

bahan makanan yang kering sekalipun, seperti buah kering, tepung, serta biji-

bijian mengandung air dalam jumlah tertentu (Winarno, 2002). 

Air yang digunakan untuk proses pengolahan makanan dan mengalarni 

kontak langsung dengan makanan seharusnya memenuhi persyaratan kualitas air 

bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang 

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416/ MenkeslPer/lX/1990, dan dapat diminum apabila telah 

masak. 

Secara ideal, air yang diperlukan untuk minuman sari apel harus jernih, 

cerah, bebas dari bau, rasa dan bebas sama sekali dari bahan organik. Disamping 
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itu, air yang diperlukan tidak memiliki alkalinitas 50-60 rpm CaCO3. Air yang 

telah memenuhi persyaratan air minum belum cukup memenuhi standar mutu 

yang dibutuhkan untuk industri minuman (Winarno, 2002). 

Pada umumnya, air yang digunakan dalam industri pangan harus 

memenuhi persyaratan mutu air yang digunakan untuk air minum. Air minum 

haruslah bebas bakteri dan senyawa-senyawa kimia berbahaya, tidak berwarna, 

berbau dan tidak keruh (Winarno, 2002). 

 

2.3.2. Gula 

Gula adalah suatu bentuk dari karbohidrat, jenis gula yang banyak 

digunakan adalah kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk merubah rasa, dan 

keadaan makanan atau minuman (Anonymousb, 2006). 

Sukrosa adalah oligosakarida yang mempunyai peran penting dalam 

pengolahan makanan dan banyak terdapat pada tebu, bit, siwalan, dan kelapa 

kopyor. Untuk industri-industri makanan biasa digunakan sukrosa dalam bentuk 

kristal halus atau kasar dan dalam jumlah yang banyak dipergunakan dalam 

bentuk cairan sukrosa (sirup). Pada pembuatan sirup, gula pasir (sukrosa) 

dilarutkan dalam air dan dipanaskan, sebagian sukrosa akan terurai menjadi 

glukosa dan fruktosa, yang disebut gula invert (Winarno, 2002).  

 

2.3.3 Bahan Pemanis 

Zat pemanis sintetik merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis 

atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut, 
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sedangkan kalori yang dihasilkannya jauh lebih rendah daripada gula. Umumnya 

zat pemanis sintetik mempunyai struktur kimia yang berbeda dengan polihidrat 

gula alam (Winarno, 1997). 

Bahan pemanis buatan adalah bahan pemanis yang dihasilkan melalui 

reaksi-reaksi kimia organik di laboratorium atau skala industri, boleh juga 

dikatakan diperoleh secara sintetis, dan tidak menghasilkan kalori seperti halnya 

bahan pengganti gula. Sedangkan ciri-ciri penggunaan pemanis dalam produk 

dapat diketahui dari rasanya yang agak pahit, timbul rasa haus serta gatal pada 

tenggorokan (Suprayatmi, 1996). 

Dalam penggunaan bahan pemanis buatan ini harus dalam dosis tertentu, 

karena dapat mengganggu kesehatan. Pada umumnya zat-zat tersebut termasuk 

senyawa aromatis serta berupa bubuk tak berwarna atau berwatna putih, tidak 

berbau atau berbau aromatik lemak, rasanya manis, larut dalam air, sukar larut 

dalam pelarut organik lemah. Disamping itu masing-masing zat pemanis buatan 

mempunyai sifat yang berbeda dengan lainnya, seperti: sakarin sukar larut dalam 

khloroform. Sedangkan natrium siklamat sukar larut dalam etanol dan tidak larut 

sama sekali dalam khloroform dan eter. Penyimpanan zat pemanis buatan 

dilakukan dalam wadah yang tertutup rapat, karena mudah mengikat air dari 

sekitarnya (Anonymous, 1983).  

a. Sakarin 

Intenitas rasa manis garam Na-sakarin sangat tinggi, kira-kira 200-700 kali 

lebih manis daripada sukrosa. Secara kimiawi sakarin merupakan senyawa 2,3 

dihidro-3-oxobenzisolsilfonazol atau benzosulfimida atau o-sulfobenzimida. 
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Sakarin mempunyai rumus molekul C7H5NO3S dan berat molekulnya 183,18 

mol/g. Na-sakarin yang terserap dalam tubuh tidak akan mnegalami metabolisme 

sehingga akan diekskresikan melalui urin tanpa perubahan kimia. Rasa pahit yang 

menyertai sakarin disebabkan oleh ketidakmurnian bahan (Winarno dan Rahayu, 

1994). Berikut merupakan gambar rumus bangun Na-Sakarin dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4. Rumus Bangun Na-Sakarin (Tranggono, 1990) 

 

Satu gram sakarin dapat larut dalam 290 ml air suhu kamar atau dalam 25 

ml air mendidih: dalam 31 ml alkohol: 12 ml aseton: atau 50 ml gliserol. Mudah 

sekali larut dalam larutan alkali karbonat, sedikit larut dalam khloroform atau 

ether (Tranggono, 1990).  

Sakarin dapat dipakai untuk pengganti sukrosa bagi penderita kencing 

manis (diabetes mellitus) atau untuk bahan makanan yang berkalori rendah. 

Meskipun masih diperbolehkan dipakai untuk pemanis bahan makanan di 

Amerika Serikat namun pemakaiannya sangat dibatasi. Pada pembungkus produk 

bahan pemanis yang mengandung sakarin harus dibubuhi kalimat peringatan 

sebagai berikut: Pemakaian produk ini mungkin berbahaya bagi kesehatan anda. 

Produk ini mengadung sakarin yang telah terbukti dapat menyebabkan kanker 

pada hewan percobaan di laboratorium (Tranggono, 1990).  
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Hal ini dapat dilihat dari reaksi pembentukan Na-Sakarin dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Reaksi Pembentukan Natrium Sakarin (Alimi, 1990) 

 

b. Siklamat 

Siklamat diperkenalkan dalam minuman dan makanan pada permulaan 

tahun 1950-an sejak itu siklamat mendominasi pemasaran pemanis buatan. 

Siklamat biasa dipakai dalam bentuk garam Na dari asam siklamat. Umumnya zat 

pemanis buatan mempunyai struktur kimia yang berbeda dengan struktur 

polihidrat gula alam (Winarno dan Rahayu, 1994). 

Sudarmadji (1982), mengemukakan pendapatnya bahwa garam natrium 

dari asam sik1amat dengan rumus molekul C6HNHSO3Na, berasa manis tanpa 

rasa yang kurang disenangi, sangat mudah larut dalam air dan intensitas 

kemanisannya 30 kali tingkat kemanisan gula tebu murni. Rasa manis sikalamat 

masih dapat dirasakan sampai pengenceran 1: 10000. pH natrium siklamat terletak 
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antara 2,5-5,5 sehingga praktis tidak larut dalam alkohol, ether, benzene, dan 

khloroform. Mengenai gambar dari Na-Siklamat dapat kita lihat dari rumus 

bangun Natrium Siklamat pada Gambar 6. 

          NH – SO2 – O - Na 

 

 

Gambar 6. Rumus Bangun Na-Siklamat (Winarno, 1992) 

 

Siklamat ini secara praktis dapat dibuat dengan cara sulfonasi senyawa 

siklohexilamin atau dapat juga diperoleh dari siklohexil-isosianat yang 

direaksikan dengan H2SO4 (Tranggono, 1990). 

 

2.3.4 Pengawet 

Berdasarkan ketentuan umum yang dimuat dalam peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia tentang bahan tambahan makanan, yang dimaksud 

dengan bahan pengawet adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah 

ferrnentasi, pengasaman atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan 

oleh jasad renik (Tranggono, 1990). 

Asam benzoat terdiri dari garam Na, K, Ca Asam benzoat beserta 

garamnya merupakan jenis bahan pengawet yang stabil. Berdasarkan Permenkes 

No. 722/ MenKes/ Per/ W 1988 dijelaskan bahwa batas meksimal penggunaan 

natrium benzoat pada minuman ringan adalah 600 ppm, sedangkan menurut 

Gaman and Sherrington (1990) adalah 800 ppm. Asam benzoat sangat efektif 
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terhadap ragi dan bakteri dan paling efektif dalam mengharnbat pertubuhan 

kapang (Tarumingkeng dkk, 2002). 

Menurut Priyanto (1988), penggunaan dan pemilihan bahan pengawet 

kimia harus mempertimbangkan beberapa aspek, demi keamanan dan 

keberhasilan pengawetan tersebut. Selain itu pengaturan terhadap sistem biasanya 

diperlukan, mengingat daya pengawetan bahan pengawet dipengaruhi juga oleh 

kondisi lingkungan bahan tersebut. Suatu bahan pengawet idealnya harus 

mempunyai beberapa syarat minimum, antara lain: 

a. Tidak mengganggu sifat organoleptik makanan, misalnya bau dan citarasa. 

b. Tidak beracun dan aman digunakan. 

c. Stabil selama penyimpanan dan mudah digunakan. 

Selain itu efektivitas bahan pengawet dipengaruhi oleh faktor: 

a. Konsentrasi bahan pengawet 

b. Suhu medium yang akan mempengaruhi kelarutannya  

c. Sifat-sifat pH makanan,sistem koloid dan sebaginya 

d. Jenis dan taraf kerusakan yang telah terjadi pada bahan makanan tersebut, 

yang mana pada umumnya bahan pengawet tersebut lebih bersifat preventif . 

Zat pengawet terdiri dari senyawa organik dan anorganik dalam bentuk 

asarn atau garamnya. Aktivitas-aktivitas bahan pengawet tidaklah sama, misalnya 

ada yang efektif terhadap bakteri, khamir, ataupun kapang. Zat pengawet organik 

lebih banyak dipakai daripada yang anorganik karena bahan ini lebih mudah 

dibuat. Bahan organik digunakan baik dalam bentuk asam maupun dalam bentuk 

garamnya. Zat kimia yang sering dipakai sebagai bahan pengawet ialah asam 
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sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan peroksida (Winarno, 

2002). 

Bahan pengawet akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang 

dapat menyebabkan makanan busuk basi dan rusak, namun penggunaan bahan 

pengawet ini tidak selamanya aman apabila digunakan dalam jumlah yang 

berlebihan (Rahmat, 2003).  

Untuk Mengetahui gambar dari Natrium benzoat dapat kita lihat dari 

rumus bangun Natrium Benzoat dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Rumus Bangun Natrium Benzoat (Kirk, 1964) 

 

Natrium benzoat adalah salah satu jenis pengawet yang banyak digunakan 

dalam industri pengolahan bahan makanan. Asam benzoat digunakan untuk 

mencegah timbulnya khamir, kapang dan bakteri. Karena kelarutan garamnya 

lebih besar, n-.aka biasa digunakan dalam bentuk garam Natrium Benzoat. 

Sedangkan dalam bahan, garam benzoat terurai dalam bentuk efektif yaitu asam 

benzoat yang tidak terdisosiasi. Dalam tubuh terdapat mekanisme detoksifikasi 

terhadap asam benzoat, sehingga terjadi penumpukan asam benzoat. Asam 

benzoat akan bereaksi dengan glisin menjadi asam hipurat yang akan dibuang oleh 
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tubuh menjadi urin (Winarno, 1992). Reaksi pembentukan Na-Benzoat dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

      + NaOH                    + H2O   

Gambar 8. Reaksi Pembentukan Natrium Benzoat (Solomons, 1986) 

 

Asam benzoat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan cara 

merusak permeabilitas membran selnya dan menyebabkan gangguan transport 

substrat dari sistem transport elektron. Asam benzoat juga dapat menghambat 

sistem enzim sel mikroorganisme. Misalnya pada bakteri dan yeast, enzim ikut 

serta dalam metabolisme asam asetat sehingga fosforilasi oksidatif terhambat 

(Davidson and Branen, 1993).  

Batas maksimum penggunaan Natrium Benzoat sebagai bahan pengawet 

dalam berbagai macam makan dapat dilihat pada table 6. 

Tabel 6. Bahan Pengawet Sintetis Makanan 

Pengawet 
Sintetis 

Makanan Batas Penggunaan 

Natrium 
Benzoat 

Kecap 
Minuman Ringan 
Acar Ketimun 
Margarin 
Saos Tomat 
Makanan Lain 

600 mg/kg. Dihitung sebagai asam benzoat 
600 mg/kg. Dihitung sebagai asam benzoat 
1000 mg/kg. Dihitung sebagai asam benzoat 
1000 mg/kg. Dihitung sebagai asam benzoat 
1000 mg/kg. Dihitung sebagai asam benzoat 
1000 mg/kg. Dihitung sebagai asam benzoat 

Sumber: Per Men Kes R.l. No. 722/ Men.Kes/ PER/ H/ 1988 
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Seperti yang ditulis Tranggono (1990), pemakaian bahan pengawet dari 

satu sisi menguntungkan karena dengan bahan pengawet, bahan makanan dapat 

dibebaskan dari kehidupan mikroba baik yang bersifat patogen yang dapat 

menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan lainnya maupun mikroba non 

patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahan makanan, misalnya 

pembusukan. Kerusakan mikrobiologis tersebut dapat menyebabkan 

meningkatnya kerusakan unsur kualitas bahan makanan, misalnya bahan makanan 

menjadi asam atau citarasanya tidak enak karena fermentasi, terbentuknya rasa 

dan bau tengik karena pertumbuhan bakteri pemecah lemak atau kapang. Lebih 

serius lagi dari kerusakan tersebut apabila bakteri lain yang sempat turnbuh pada 

makanan tetapi tidak dapat diketahui, kemungkinan dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan, sakit dan bahkan menyebabkan kematian. 

Asam benzoat mempunyai penghambatan mikroba optimal pada pH 2,5 

4,0 lebih rendah daripada asam sorbat dan asam propionat. Senyawa ini relatif 

kurang efektif sebagai bahan pengawet pada pH lebih besar, tetapi bekerja sebagai 

pengawet naik dengan turunnya pH sampai dibawah 5. Asam benzoat adalah asam 

lemah yang apabila mengalami disosiasi sebagai berikut : 

C6H5COOH                  · C6H3COO- + H+ 

Turunnya pH medium akan menaikkan proporsi asam yang tidak 

terdisosiasi. Karena asam yang tidak terdisosiasi penentu utama peranan pengawet 

benzoat dalam meghambat pertumbuhan mikroba dalam bahan makanan pada pH 

rendah seperti pada sari buah dan minuman penyegar (Tranggono, 1990). 
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Asam benzoat (C6H5COOH) merupakan bahan pengawet yang luas 

penggunaannya dan sering digunakan pada bahan makanan yang asarn. Bahan ini 

digunakan untuk mencegah pertumbuhan khamir dan bakteri. Benzoat efektif 

pada pH 2,5-4,0. karena kelarutannya garamnya lebih besar maka biasa digunakan 

dalam bentuk garam Na-benzoat. Sedangkan dalam bahan, garam benzoat terurai 

menjadi bentuk efektif, yaitu bentuk asam benzoat yang tidak terdisosiasi 

(Winarno, 2002). 

Natrium benzoat memiliki aktivitas antimikrobial terhadap bakteri, jamur 

dan khamir yang efektif dibawah pH 4.5. Pada aplikasi pembuatan sari buah dan 

salad buah, level Natrium benzoat yang digunakan adalah 0,05 - 0,1%. Untuk 

meningkatkan daya simpan produk buah, level penggunaan Natrium benzoat 

dapat ditingkatkan menjadi 0,03 - 0,08% (Anonymousc, 2004). 

Tujuan penambahan Natrium Benzoat dalam bahan makanan diantaranya: 

1) Memberi arti ekonomis dari pengawetan, 2) Memperpanjang umur simpan 

makanan, 3) Memperbaiki kualitas (warna, citarasa dan bau) bahan makanan yang 

diawetkan (Tranggono, 1990) sedangkan dampak pengunaan Natrium benzoat 

diantaranya adalah asma, urticaria, rhinitis atau Anophylactic shock (Anonymous, 

2003). 

 

2.3.5. Pewarna 

Salah satu unsur kualitas sensoris yang paling penting untuk makanan 

adalah warna. Meskipun bau, rasa dan teksturnya menarik namun kalau warnanya 

tidak sesuai dengan warna bahan makanan yang baik, makanan tersebut menjadi 
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tidak menarik. Memang dalam beberapa hal makanan dinilai berdasarkan 

kenampakan terutama warnanya (Tranggono, dkk., l 990). 

Pewarna merupakan bahan makanan yang memberikan warna pada bahan 

atau campuran bahan lain. Pewarna dapat berupa pigmen dan bisa diperoleh 

secara alami terdapat pada suatu bahan (klorofil), berupa campuran secara 

mekanik atau berada dalam bentuk larutan (Lewis, 1993).  

Menurut Maga and Tu (1994), fungsi pemakaian warna antara lain: 

1. Memulihkan penampilan dari warna makanan ketika warna alami telah 

rusak baik karena proses pemanasan ataupun penyimpanan. Keseragaman 

warna. 

2. Mengintensifkan warna yanng terjadi secara alami pada makanan untuk 

memenuhi harapan dari konsumen. 

3. Melindungi flavor dan vitamin yang sensitif pada cahaya selama masa 

penyimpanan. 

4. Memberikan penampilan yang menarik pada makanan. Membantu 

melindungi karakter yang ada pada produk 

5. Sebagai indikasi visual dari kualitas makanan. 

Gula karamel sering dipergunakan sebagai bahan pemberi cita rasa 

makanan. Bila suatu larutan sukrosa diuapkan maka konsentrasinya akan 

meningkat, demikian juga titik didihnya. Keadaan ini akan terus berlangsung 

sehingga air manguap semua. Bila keadaan tersebut telah tercapai dan pemanasan 

diteruskan, maka cairan yang ada bukan lagi terdiri dari air tetapi cairan sukrosa 

yang lebur. Titik lebur sukrosa adalah 160°C. Bila gula yang telah mencair 
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tersebut dipanaskan terus sehingga suhunya melarnpaui titik leburnya, misalnya 

pada suhu 170°C, maka mulailah terjadi karamelisasi sukrosa (Winarno, 2002). 

Kararnel berwarna coklat gelap dan dapat diperoleh dari pemanasan yang 

terkontrol terhadap molase, hidrolisis pati, dekstrosa, gula invert, laktosa, sirup 

malt, dan sukrosa. Komposisi karamel sangat kompleks dan sukar didefinisikan. 

Bila diencerkan karamel membentuk koloid yanng bermuatan listrik. Karena sifat 

ini, pemakaian karamel harus memperhatikan pH bahan. Dibawah pH 2,0 (titik 

isoelektrik karamel), karamel bermuatan positif akan mengendap. Untuk 

mencegah terjadinya pengendapan, maka harus diusahakan pH diatas titik 

isoelektrik (Winarno, 2002). 

Menurut Winarno (1997), ada tiga macam kelas karamel yang 

membedakan penggunaannya dalam bahan makanan yaitu: 

1. Karamel tahan asam, digunakan untuk mewarnai minuman yang 

mengandung CO2 dan yang bersifat asam. Karamel ini berbentuk cairan. 

2. Karamel untuk roti, juga berbentuk cairan, merupakan kelas yang lebih 

rendah dan digunakan untuk produk-produk seperti biskuit, cake dan roti. 

3. Karamel kering, digunakan untuk campuran dalam bentuk kering atau 

untuk produk cair dalam jumlah banyak. 

Penggunaan karamel biasanya dicampur dengan zat pewarna buatan (azo 

dye) dengan perbandingan yang harus dijaga agar tidak terjadi kekeruhan. 

Karamel mempertajam warna dan menghasilkan warna yang lebih menarik 

(Winarno, 1997). 
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2.4. Proses Pembuatan Minumam Kemasan Sari Apel 

Secara umum, menurut Satuhu (1994), proses pengolahan minuman 

kemasan sari buah meliputi langkah-langkah sortasi buah, pencucian, trimming, 

penghancuran (ekstraksi), pengenceran, penyaringan, penambahan gula dan asam 

sitrat, pengemasan dan sterilisasi. 

2.4.1 Sortasi 

Dikemukakan oleh Anonymoush (2006), bahwa tujuan sortasi adalah 

untuk mendapatkan jaminan kepastian mutu bahan, keaslian dan keseragaman 

dalam bentuk, ukuran dan warna. Setelah sortasi didapatkan didapatkan beberapa 

ukuran, dalam kondisi tidak lecet atau memar, bebas dan bersih dari hama dan 

penyakit. 

Buah yang digunakan harus yang cukup matang, buah yang masih muda 

akan menghasilkan flavour yang kurang baik, sedangkan yang terlalu matang akan 

menghasilkan tekstur yang terlalu lunak (Astawan dan Astawan, 1991). Kondisi 

matang penuh diperlukan agar minuman sari buah yang dihasilkan mempunyai 

aroma yang kuat (Satuhu 1994). Tingkat kematangan buah yang digunakan 

diusahakan agar sama, buah yang lunak, lembek, berair, busuk serta menunjukkan 

kelainan-kelainan supaya disingkirkan (Astawan dan Astawan, 1991). 

 

2.4.2. Pencucian 

Pencucian dilakukan dengan tujuan untuk membunuh mikroba yang 

mungkin menempel pada permukaan kulit buah. Pencucian dilakukan dalam 

larutan yang mengandung klorin 0,1% (Satuhu, 1994). 
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Pencucian dengan menggunakan semprotan air dengan tekanan tinggi 

merupakan metode yang paling memuaskan. Penyemprotan efektif hanya bila air 

mencapai seluruh bagian produk. Hal ini dapat dicapai bila semprotan diarahkan 

dari atas dan bawah konveyor yang berjalan atau dengan merancang tempat 

cucian sehingga produk dapat dicuci selama proses penyemprotan. Pencucian 

dalam air secara essensial adalah untuk mengurangi jumlah mikroba awal pada 

bahan mentah, sehingga jadwal proses normal dapat diikuti (Arthey, 1991). 

 

2.4.3. Pengupasan 

Pengupasan yang biasa dikenal dengan istilah trimming merupakan suatu 

cara untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak dikehendaki dan tidak dapat 

dimakan serta menghilangkan kotoran yang melekat pada buah (Satuhu, 1994). 

Berikut ini adalah gambar Apple peeler yang digunakan dalam pembuatan 

sari buah apel : 

 

Gambar 9. Apple Peeler  

Pada skala industri, pengupasan dilakukan dengan menggunakan alat 

pengupas, yaitu Apple peeler / corer. Alat ini dapat menghasilkan kupasan buah 

yang seragam. Selain itu proses produksi akan dapat berjalan lebih efisien.  
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2.4.4. Pemotongan 

Buah yang telah dikupas dan dibersihkan, dipotong kecil-kecil. Tujuan 

pemotongan adalah untuk memudahkan ekstraksi bahan tertentu serta 

meningkatkan luas permukaan dimana peningkatan luas permukaan ini akan dapat 

mempercepat laju ekstraksi dan mempercepat proses blancing (Satuhu, 1994). 

Pada proses pembuatan minuman sari buah, pemotongan buah bertujuan untuk 

mengeluarkan air buah. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses ini 

adalah peralatan yang digunakan harus tahan korosi dan tidak membahayakan. 

Cairan buah yang keluar harus dijaga agar tidak mengalami perubahan dan 

dilakukan dalam waktu yang pendek dengan tujuan untuk memperkecil aktivitas 

kerja enzim dan mikroorganisme (Panebar swadaya, 1993). 

 

2.4.5. Perebusan 

Perebusan (blanching) adalah suatu perlakuan pemberian panas kedalam 

bahan baik dengan cara pencelupan dalam uap panas atau pemberian uap panas 

dengan tujuan untuk mengurangi gas dalam jaringan sel, memperbaiki flavour dan 

warna dari beberapa produk, menurunkan jumlah mikroba awal serta 

menginaktifkan kerja beberapa jenis enzim. Blanching dengan air panas dapat 

menyebabkan banyak komponen gizi yang hilang tetapi karena cara ini lebih 

praktis maka cara ini yang paling sering digunakan (Hui, 1992). 

Waktu pemanasan yang diperlukan tergantung pada jenis bahan pangan, 

ukuran, metode pemanasan yang digunakan dan suhu media pemanas. Sedangkan 

media pemanasan yang digunakan pada proses ini adalah air panas, uap panas atau 
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udara panas. Pada proses blanching dengan media air panas, kandungan vitamin 

yang larut air akan turun karena sebagian besar telah terlarut dalam air. Jumlah 

komposisi yang hilang selama proses pengolahan dengan panas, lebih dari 40 % 

untuk mineral dan yang pasti vitamin akan berkurang dalam jumlah yang besar, 

35% pada gula dan 20% pada protein. Besarnya penurunan tergantung pada luas 

permukaan, konsentrasi zat terlarut dalam air panas dan pengadukan air (Hui, 

1992). 

 

2.4.6. Penambahan Bahan-bahan lain 

Sari buah yang telah diencerkan kemudian ditambahkan gula pasir, zat 

pewarna dan zat pengawet dengan formulasi tertentu. Apabila yang dikehendaki 

adalah sari buah keruh dan memiliki viskositas tinggi, maka perlu ditambahkan 

bahan penstabil seperti gelatin, agar-agar dan karagenan. Selain itu bila ditingkat 

keasaman sari buah perlu ditambahkan asam sitrat (Fachruddin, 2002). 

 

2.4.7. Penyaringan 

Penyaringan adalah pemisahan bahan padat dari bahan cair melalui media 

berpori, dimana ukuran pori tersebut cukup untuk meluluskan cairan tetapi terlalu 

halus untuk meluluskan padatan (Haryoto, 1998). 

Menurut Satuhu (1994), setelah proses ekstraksi bagian cairan buah 

dipisahkan dari bagian yang tidak larut seperti kulit, serat-serat yang tidak larut 

yang seringkali disebut pulp melalui penyaringan dengan menggunakan kain 

saring. Hasil saringan merupakan larutar sari buah. 
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Pada dasarnya pemisahan bahan padat dari cairan dapat terjadi dengan 

sendirinya melalui pengendapan sebagi akibat respon yang berbeda dari dua 

komponen terhadap gaya tarik bumi. Bila kedua komponen (padat dan cair) 

memiliki berat spesifik yang hampir sama atau bila batas kedua komponen tidak 

terlihat jelas maka pemisahan akan berjalan sangat lambat yaitu sekitar satu hari 

(Hui, 1992). 

 

2.4.8. Pengemasan 

Minuman sari buah dalam keadaan panas, selanjutnya dimasukkan ke 

dalam botol yang telah disterilkan dengan cara direbus dalam air mendidih selama 

1 jam tehitung sejak air mendidih. Selanjutnya kemasan sari buah dalam botol 

akan dikemas lagi dalam kemasan yang lebih besar yaitu kemasan karton atau 

kardus. Menurut Susanto dan Saneto (1994), kemasan itu sendiri merupakan suatu 

wadah untuk mengemas produk yang dilengkapi dengan label atau keterangan-

keterangan termasuk beberapa manfaat dari isi kemasan. Sedangkan menurut 

Fachruddin (2002), label yang ditempel diusahakan agar dapat memperbaiki 

penampilan produk dan meningkatkan daya tarik konsumen. Pada label 

dicantumkan beberapa inforrnasi yang berkaitan dengan produk, misalnya merk, 

komposisi bahan, produk dagang, izin Departemen Kesehatan, tanggal kadaluarsa 

dan nama perusahaan. 
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2.4.9 Pendinginan 

Wadah harus cepat didinginkan setelah proses sterilisasi atau pasteurisasi 

selesai, dengan tujuan untuk memperoleh keseragaman dalam mempertahankan 

mutu produk akhir. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode 

pendinginan dengan air adalah air pendingin yang digunakan harus bersih dan 

murni, karena air juga dapat menyebabkan kontaminan pada produk akhir 

(Muchtadi, 1995). 
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III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu  

Penelitian dilakukan dalam jangka waktu bulan Mei sampai bulan Juni 2011 

yang bertempat di Laboratorium Mutu dan Pengolahan Hasil Pertanian jurusan 

Teknologi Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1   Alat 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mortar, gelas piala, 

bejana elusi, kompor listrik, gunting, pipet tetes, spektrofotometer, penangas air, 

Erlenmeyer 250 ml, gelas ukur 100 ml, timbangan, pengering, gelas ukur 500 ml, 

pipet ukur 10 ml, statif, buret, tabung reaksi, pipet ukur 1 ml, inkubator dan tabung 

kromatografi. 

 

3.2.2   Bahan  

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah minuman kemasan 

sari apel yang didapat dari toko oleh-oleh khas kota malang yang terdapat di sekitar 

daerah Tlogomas, Blimbing dan Kawi. Sampel sari buah apel yang dipilih berjumlah 

5 merk dengan harga berkisar antara Rp. 1500,- sampai Rp. 1800 per cup yaitu Sari 

buah apel merk Jussa, Royal, Siiplah, Flamboyan dan Vicha. 
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Sedangkan bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam analisa adalah aquades, 

NaOH 10%, BaCI2, HCl, H2SO4, NaNO2, BaSO4, FeCI3 10 %, larutan 1,1-diphenyl-

2-picrylhydrazil, NaOH, eter, HCI 4 N, aseton, resorsinol, Pereaksi Anthrone 0,1% 

dan Larutan glukosa standart 0,2 mg/ml. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan melakukan survei 

terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul bersifat kuantitatif 

yaitu digambarkan dengan kata-kata yang dipisahkan menurut kata untuk 

memperoleh kesimpulan (Suharsini.1996). 

Menurut Rosenberg (1982), penelitian deskriptif merupakan suatu kegiatan 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan gejala-gejala yang diteliti, caranya ialah 

dengan memberikan deskriptif kuantitatif dari pada aspek-aspek universum dari 

manusia maupun benda. 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1   Pengambilan Sampel 

 Sebelum pengambilan sampel dilaksanakan. terlebih dahulu dilakukan survei 

terhadap minuman sari buah apel beredar di kota Malang. Survei dilakukan di toko 

oleh-oleh khas malang yang ada di kota Malang yang dipilih secara acak. Dari hasil 

survey yang telah dilakukan ditentukan bahwa jumlah sampel yang akan diteliti 
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adalah lima buah sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

Teknik Random Sampling. 

 Pada tahap ini sampel terlebih dahulu diamati kenampakannya. Setelah itu 

dilakukan analisa fisik dan kimia. Pada analisa kimia terlebih dahulu dianalisa secara 

kualitatif, setelah jenis dari bahan sintetik diketahui, maka dilanjutkan dengan 

pengujian secara kuantitatif untuk menentukan kadar yang digunakan.  

3.4.2   Analisa Sampel 

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi : 

1. Identifikasi sampel, yaitu : 

 Merk 

 Kemasan 

 Komposisi 

 Volume 

 Harga 

 Info label 

2. Analisa kimia, yaitu : 

 Uji aktivitas antioksidan, menggunakan reagen DPPH (Tang et all., 2002) 

 Analisa Pemanis Sintetis (Apriyantono, 1998) 

 Prosedur Analisa Total Gula Metode Anthrone (Apriyantono dkk, 1989) 

 pH, metode potentiometric, menggunakan pH meter Model pHS-3C 

(Yuwono dan Susanto, 1998) 
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3.4.3   Tahap Analisa data 

Setelah seluruh data dari hasil analisa terkumpul maka akan dilakukan 

perbandingan dari seluruh sampel sari buah apel. Lalu dilakukan pembahasan secara 

deskriptif dengan membandingkan data yang diperoleh dengan teori untuk 

mendapatkan kesimpulan. 

2.5 Jadwal Kegiatan Penelitian 

 Tabel 7. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Jenis Kegiatan Waktu Kegiatan (Minggu ke-) 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 

1. Persiapan bahan baku             
2. Penelitian pendahuluan             
3. Penelitian utama             
4. Analisa data statistik             
5. Penyusunan laporan akhir             
6. Revisi Laporan Akhir             
7. Ujian             
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2.6  Diagram Alir Pembuatan Sari Buah Apel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Diagram Alir Pembuatan Sari Buah Apel. 
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IV PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Sampel Sari Buah Apel 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan dalam analisa adalah sari buah 

apel yang beredar di Kota Malang. Kelima sampel yang dipilih merupakan hasil 

survei yang telah dipilih secara acak dari berbagai sari apel yang beredar di Kota 

Malang. Kelima merk sari buah apel tersebut adalah merk Flamboyan, Siiplah, Royal, 

Vicha dan Jussa. 

Harga dari sari buah apel tersebut berkisar antara Rp.1500,- sampai Rp.1800,- 

dimana harga dari sari buah apel tersebut dipengaruhi oleh bahan baku yang 

digunakan pada saat proses produksi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi harga bahan 

baku maka semakin besar biaya produksi yang akan menyebabkan harga dari sari 

buah apel menjadi semakin mahal. Selain itu, metode pembuatan sari apel juga sangat 

mempengaruhi harga dari sari buah apel tersebut. 

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap berbagai produk sari buah apel 

yang beredar di Kota Malang disinyalir beberapa dari produk sari buah apel tersebut 

tidak menggunakan bahan-bahan asli seperti penggunaan buah apel dan gula asli 

namun dengan menggantinya dengan bahan tambahan lain. Pertimbangan 

penggunaan bahan tambahan makanan tersebut adalah sebagai pengganti bahan yang 

asli sehingga dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Selain 

itu  juga bersifat lebih praktis, harga lebih murah dan mudah didapat 
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Dari label kemasan sampel sari buah apel dapat diketahui bahwa komposisi 

dari sari buah apel adalah buah apel, gula dan air. Ada beberapa merk yang 

menyebutkan vahan tambahan makanan yang dunakan dan ada juga yang tidak. 

Gambaran umum sampel sari buah apel disajikan pada tabel 8. 

Tabel 8. Gambaran Umum Sampel Sari Buah Apel 

Merk Volume 
(ml) Kemasan  Harga 

(Rp) Komposisi 
Daerah 

Asal 
Produksi 

Info Label 
Kode 

Produksi Kadaluarsa 

Flamboyan 200 Gelas Plastik 1700 Buah apel, gula, 
maleic acid, 
karamel, Benzoat, 
exstrack 

Batu Tidak Ada Ada 

Siiplah 200 Gelas Plastik 1500 Buah apel, gula 
pasir, malic acid, 
natrium benzoat, 
karamel 

Batu Tidak Ada Ada 

Royal 200 Gelas Plastik 1800 Buah apel, gula, air Malang Tidak Ada Ada 
Vicha 200 Gelas Plastik 1700 Buah apel, gula, air, 

natrium benzoat, 
asam sitrat 

Malang Tidak Ada Ada 

Jussa 200 Gelas Plastik 1600 Buah apel, gula 
murni, air dan vahan 
tambahan lainnya 

Batu Tidak Ada Ada 

 

Penentuan kualitas dari sari apel dapat kita lihat dari bahan baku yang 

digunakan pada proses produksi. Buah apel merupakan bahan utama yang akan 

mempengaruhi kualitas sari apel yang dihasilkan. Senyawa fitokimia pada buah apel 

yang berfungsi sebagai antioksidan adalah senyawa fenolik, golongan flavonoid, 

turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol dan asam-asam organik polifungsional. 

Senyawa fitokimia pada buah apel terdiri dari: quercetin, cathechin, epicathechin, 

procyanidin, coumaric acid, chlorogenic acid, gallie acid, phloridzin (Boyer and Liu, 

2004). 
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Penggunaan apel dan gula asli sebagai bahan baku utama akhir-akhir ini 

cenderung berkurang. Hal ini dikarenakan keinginan produsen untuk menekan biaya 

produksi sehingga keuntungan yang akan didapat akan naik secara signifikan. Selain 

itu, penggunaan bahan pengganti juga dikarenakan dalam musim panen belakangan 

ini apel yang dihasilkan tidak begitu banyak sehingga agar bisa berproduksi terus 

produsen menyiasatinya dengan cara mengurangi bahan baku utama dan diganti 

dengan bahan pengganti. 

 

4.2 Karakteristik Kimia Sari Buah Apel 

4.2.1 Analisa pemanis sintetis pada sari buah apel 

4.2.1.1 Analisa Pemanis Sintetis Sakarin 

Intenitas rasa manis garam Na-sakarin sangat tinggi, kira-kira 200-700 kali 

lebih manis daripada sukrosa. Na-sakarin yang terserap dalam tubuh tidak akan 

mnegalami metabolisme sehingga akan diekskresikan melalui urin tanpa perubahan 

kimia. Hasil analisa Sakarin disajikan pada gambar 11. 

 
Gambar 11. Gambar Rerata Pemanis Sakarin dalam sari buah apel 
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 Pada hasil analisa yang terdapat dalam Gambar 11 dapat kita ketahui bahwa 

produk sari buah apel yang paling tinggi dalam penggunaan sakarin adalah sari buah 

apel merk Siiplah dengan nilai 102,6973 dan yang paling rendah adalah merk Vicha 

dengan nilai 66,4690 ppm. Untuk melihat lebih jelas kadar pemanis buatan yang 

terkandung dalam sampel sari apel disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rerata Hasil Analisa Pemanis Sintetis Sakarin Pada Sari Buah Apel 

No. Merk Rerata Pemanis Sintetis Sakarin 
(ppm) 

1. Flamboyan 79,9058 
2. Siiplah 102,6973 
3. Royal 69,2817 
4. Vicha 66,4690 
5. Jussa 77,3991 

  

Dalam analisa pemanis sintetis ditujukan kepada 2 jenis pemanis sintetis yang 

sering digunakan yaitu sakarin dan siklamat. Dari hasil analisa yang telah dilakukan 

tidak ditemukan penggunaan pemanis siklamat pada 5 sampel sari buah apel yang 

diuji namun pada saat analisa sakarin 5 sampel sari buah apel tersebut positif 

menggunakan pemanis sakarin. Padahal tidak satupun dari 5 merk sari buah tersebut 

mencantumkan jenis pemanis sintetisnya dalam daftar komposisi di label. 

 Penggunaan sakarin oleh produsen adalah untuk digunakan sebagai bahan 

pengganti gula. Hal ini dikarenakan selai memiliki harga yang murah sakarin 

memiliki intensitas kemanisan yang lebih tinggi daripada gula murni biasa yaitu 200-

700 kali sukrosa. Intensitas rasa manis garam natrium sakarin cukup tinggi, yaitu 
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200-700 kali sukrosa. Disamping rasa manis, sakarin juga memiliki rasa pahit yang 

disebabkan oleh kemurnian yang rendah dari proses síntesis. Sakarin secara luas 

digunakan sebagai pengganti gula dikarenakan mempunyai sifat yang stabil, 

nonkarsinogenik, nilai kalori rendah dan harga yang relatif murah. Selain itu sakarin 

juga banyak digunakan untuk mengganti sukrosa atau bahan pangan yang berkalori 

rendah (Cahyadi, 2006)  

4.2.1.2 Analisa Pemanis Sintetis Siklamat 

 Siklamat biasa dipakai dalam bentuk garam Na dari asam siklamat. Umumnya 

zat pemanis buatan mempunyai struktur kimia yang berbeda dengan struktur 

polihidrat gula alam berasa manis tanpa rasa yang kurang disenangi, sangat mudah 

larut dalam air dan intensitas kemanisannya 30 kali tingkat kemanisan gula tebu 

murni. Hasil dari analisa pemanis sintetis Siklamat disajikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rerata Hasil Analisa Pemanis Sintetis Siklamat Pada Sari Buah Apel 

No.  Merk Rerata Pemanis Sintetis Siklamat 
(mg/kg) 

1. Flamboyan Negatif 
2. Siiplah Negatif 
3. Royal Negatif 
4. Vicha Negatif 
5. Jussa Negatif 

  

 Dari data yang terdapat dalam tabel 10 dapat diketahui bahwa dari kelima 

sampel sari buah apel tidak terdapat pemanis sintetis siklamat. Hal ini dikarenakan 

meskipun siklamat memiliki intensitas kemanisan yang tinggi dan memiliki rasa yang 

lebih enak, tetapi siklamat dapat membahayakan kesehatan. Dari data hasil penelitian 
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terbaru, siklamat dapat menyebabkan kanker kantong kemih, pengecilan testikular 

dan kerusakan kromosom. (Cahyadi, 2006) 

 Ada kecenderungan produsen lebih menyukai penggunaan sakarin 

dibandingkan siklamat dikarenakan harga pemanis sintetis ini yang lebih murah dan 

memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemanisan yang 

diberikan oleh sakarin. Jumlah pemanis sakarin yang digunakan dalam minuman 

kemasan sari buah apel masih dibawah ambang batas standar (300ppm) yang telah 

ditetapkan oleh Menkes melalui Peraturan Menteri RI No.722/Menkes/Per/IX/1988. 

  

4.2.2 Analisa aktivitas antioksidan pada sari buah apel 

  Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran aktivitas antioksidan 

menggunakan reagen DPPH. Radikal 2,2 Difenil-1-pierilhidrazil (DPPH) adalah 

radikal bebas stabil yang menerima sebuah elektron atau hydrogen untuk diubah 

menjadi molekul diamagnetik Menurut Prakash (2001), elektron yang tidak 

berpasangan pada DPPH memiliki kemampuan penyerapan yang kuat pada panjang 

gelombang 517 mm dengan warna ungu. Perubahan warna ungu menjadi kuning 

seiring dengan menurunnya aksorptifitas  molar dari radikal DPPH  karena elektron 

yang tidak berpasangan menjadi berpasangan dengan adanya pemberian atom 

hidrogen dari antioksidan sehingga membentuk DPPH-H tereduksi. Hasil dari analisa 

Aktivitas Antioksidan disajikan pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Gambar Rerata Aktivitas Antioksidan Pada Sari Buah Apel 

 

 Dari hasil analisa pada Gambar 12 dapat diketahui bahwa aktivitas 

antioksidan paling tinggi terdapat pada sari buah apel bermerk Jussa dengan nilai 

6,992 dan aktivitas antioksidan paling rendah terdapat pada sari buah apel bermerk 

Royal dengan nilai 2,603. Besarnya nilai aktivitas antioksidan tergantung dari 

banyaknya buah apel yang digunakan dalam pembuatan sari buah apel. Hal ini 

dikarenakan di dalam apel terdapat senyawa fenol yang banyak terkandung dalam 

buah apel. Menurut Gunstone and Padley (1997) besarnya antioksidan dipengaruhi 

senyawa fenol dari tanaman tersebut. Menurut Wildman (2001) Buah apel juga kaya 

akan fenol, mengkonsumsi apel memberikan kotribusi 22% asupan antioksidan dari 

buah-buahan. Diantara berbagai buah-buahan apel mengandung fenol bebas yang 

cukup tinggi. Fenol bebas tidak terikat dengan komponen lain dalam buah sehingga 

lebih mudah untuk diserap tubuh. bahwa kurang lebih 45% dari total senyawa fenol 

apel adalah Flavonoid. Oleh karena itu semakin tinggi aktivitas antioksidan maka 

semakin banyak buah apel yang digunakan dalam pembuatan sari buah apel tersebut. 
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Senyawa antioksidan merupakan suatu inhibitor yang digunakan untuk menghambat 

autooksidasi. Efek antioksidan senyawa fenolik dikarenakan sifat oksidasi yang 

berperan dalam menetralisasi radikal bebas (Panovska et al., 2005). Untuk melihat 

lebih jelas besarnya aktivitas antioksidan yang terkandung dalam sampel sari apel 

disajikan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rerata Hasil Analisa Aktivitas antioksidan Pada Sari Buah Apel 

No. Merk Rerata Aktivitas Antioksidan (%) 
1. Flamboyan 5,294 
2. Siiplah 3,943 
3. Royal 2,603 
4. Vicha 6,267 
5. Jussa 6,992 

 

Antioksidan didefinisikan sebagai suatu substansi penghambat radikal bebas 

dengan cara menghambat pembentukan radikal bebas yang berpotensi untuk 

melakukan autooksidasi (Geese,1996). 

Konsentrasi fitokimia di dalam buah apel tergantung pada banyak faktor 

seperti jenis apel, waktu panen, penyimpanan dan proses pengolahan. Boyer and Liu 

(2004) mengungkapkan bahwa buah apel kaya akan serat, fenol dan fitokimia 

Fitokimia merupakan antioksidan alami dalam buah dan sayuran. Kandungan 

fitokimia serta flavonoid di dalam buah apel memiliki konsentrasi yang tinggi. 

Senyawa fitokirnia merupakan antiaksidan yang digunakan sebagai pencegah radikal 

bebas penyebab kerusakan sel-sel tubuh. 
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4.2.3 Analisa Total Gula Pada Sari Buah Apel 

Sukrosa adalah oligosakarida yang mempunyai peran penting dalam 

pengolahan makanan dan banyak terdapat pada tebu, bit, siwalan, dan kelapa kopyor. 

Untuk industri-industri makanan biasa digunakan sukrosa dalam bentuk kristal halus 

atau kasar dan dalam jumlah yang banyak dipergunakan dalam bentuk cairan sukrosa 

(sirup). Pada pembuatan sirup, gula pasir (sukrosa) dilarutkan dalam air dan 

dipanaskan, sebagian sukrosa akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa, yang disebut 

gula invert (Winarno, 2002).  

Hasil analisa total gula yang terdapat padaa Gambar 13 menunjukkan bahwa 

rerata hasil analisa kadar total gula yang ada dalam 5 minuman kemasan sari buah 

apel berkisar antara 15,933% sampai 21,489%. Nilai analisa total gula paling tinggi 

terdapat pada sari buah merk Jussa dengan nilai 21,489% sedangkan nilai analisa total 

gula paling rendah terdapat pada merk Flamboyan dengan nilai 15,933%. Hasil 

analisa tersebut disajikan pada Gambar 13. 

 
Gambar 13. Gambar Rerata Total Gula Pada Sari Buah Apel 
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 Dari analisa total gula yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai analisa total 

gula tertinggi terdapat pada minuman sari buah apel merk Jussa dan nilai analisa total 

gula paling rendah terdapat pada merk Flamboyan.  

 Dari analisa diketahui bahwa tinggi rendahnya nilai total gula dari setiap 

produk sari apel disebabkan dari banyak sedikitnyanya penggunaan gula murni yang 

digunakan dalam proses produksi dari minuman kemasan sari buah apel tersebut. 

Untuk melihat lebih jelas besarnya total gula yang terkandung dalam sampel sari apel 

disajikan pada Tabel 12.  

Tabel 12. Rerata Hasil Analisa Total Gula Pada Sari Buah Apel 

No. Merk Rerata Total Gula Sari Buah Apel (%) 
1. Flamboyan 15,933 
2. Siiplah 18.133 
3. Royal 17,634 
4. Vicha 19,298 
5. Jussa 21,489 

 

 Gula merupakan suatu bentuk dari karbohidrat, jenis gula yang banyak 

digunakan adalah kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk merubah rasa dan 

keadaan makanan dan minuman (Anonymousb, 2000). Oleh karena itu, semakin 

banyak gula murni  yang digunakan dalam proses produksi maka semakin tinggi nilai 

persentase total gula yang didapatkan. Sukrosa adalah oligosakarida yang mempunyai 

peran penting dalam pengolahan makanan dan banyak terdapat pada tebu, bit, 

siwalan, dan kelapa kopyor. Untuk industri-industri makanan biasa digunakan 



56 
 

sukrosa dalam bentuk kristal halus atau kasar dan dalam jumlah yang banyak 

dipergunakan dalam bentuk cairan sukrosa (sirup) (Winarno, 2002). 

 

4.2.4 Analisa pH pada sari buah apel 

Nilai pH merupakan salah satu faktor yang penting dalam mutu dari sari buah 

apel. Nilai pH diukur dengan pH meter yang bertujuan untuk mengetahui perubahan 

pH sari buah apel. Hasil dari analisa pH disajikan pada Gambar 14. 

 
Gambar 14. Gambar Rerata pH Pada Sari Buah Apel 

 

Dari hasil analisa yang terdapat pada Gambar 14 dapat diketahui bahwa pH 

paling tinggi ditunjukkan oleh sari buah apel bermerk flamboyan dengan nilai pH 

4,667 dan yang paling rendah di tunjukkan oleh sari buah apel bermerk Royal dengan 

nilai pH 4,467. Hasil analisa dari kelima sampel tersebut tidak berbeda jauh 

dikarenakan penggunaan bahan baku yang sama yaitu apel manalagi. Buah apel 

manalagi saat dipetik pada umur 114 hari mempunyai kandungan fruktosa 4,5%, 

glukosa 3,72% dan sukrosa 4,54%, kandungan asam 0,22%, kadar air 84,05% serta 
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pH cairan buah 4,65 (Soelarso, 1997). Untuk melihat lebih jelas besarnya nilai pH 

sampel sari apel disajikan pada Tabel 13. 

Tabel 13. Rerata Hasil Analisa pH Pada Sari Buah Apel 

No. Merk Rerata pH Sari Buah Apel 
1. Flamboyan 4,667 
2. Siiplah 4,500 
3. Royal 4,467 
4. Vicha 4,600 
5. Jussa 4,500 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian mengenai antioksidan dan total gula yang dilakukan terhadap 

berbagai merk minuman kemasan sari apel yang beredar di Kota Malang 

menunjukkan bahwa penggunaan bahan baku asli dalam proses produksi masih 

dilakukan meskipun juga ditemukan penggunaan pemanis sintetis sakarin dalam 

proses produksi dari 5 buah sampel merk sari buah apel yang dianalisa. 

Hasil analisa aktivitas antioksidan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

nilai aktivitas antioksidan dari  sampel sari buah apel berkisar antara 2,603%-6,992%. 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyak buah apel asli yang 

digunakan dalam proses produksi maka semakin tinggi nilai aktivitas antioksidan. 

Hasil analisa pemanis sintetis siklamat menunjukkan bahwa tidak adanya 

penggunaan siklamat dalam proses produksi sari buah apel. Namun pada analisa 

pemanis sintetis sakarin terbukti digunakan dalam proses produksi dari kelima sampel 

yang dianalisa dengan nilai berkisar antara 66,4690 ppm - 102,6973 ppm. Hal ini 

dilakukan untuk menekan biaya produksi sehingga didapatkan keuntungan yang 

berlebih. 

Hasil analisa total gula menunjukkan bahwa terdapat penggunaan gula murni 

dalam proses produksi minuman sari buah apel. Nilai dari analisa total gula yang 

dilakukan berkisar antara 15,933% - 21,489%. Semakin besar gula murni yang 
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digunakan dalam proses produksi maka semakin tinggi nilai persentase analisa total 

gula yang didapat. 

Hasil analisa pH yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar pH 

sampel sari buah apel berkisar antara 4,467-4,667. Dari data tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai pH tersebut tidak jauh beda dengan pH cairan buah yang besarnya 4,65. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan adalah adanya penelitian yang lebih lanjut 

mengenai keamanan pangan pada sari buah apel yang beredar di Kota Malang. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisa  

1. Analisa pH (Yuwono dan Susanto, 1998) 

1. 30 ml sampel dimasukkan dalam beaker glass ukuran 50 ml 

2. Elektroda pH meter dikalibrasi kedalam larutan buffer pH 4, kemudian kc 

dalam larutan buffer pH 7, lalu dibilas dengan aquades 

3. Elektroda pH meter dicelupkan kc dalam sampel, kemudian ditunggu sampai 

menunjukkan angka konstan dan pH sampel dapat dibaca. 

 

2. Analisa Aktivitas Antioksidan (Tange et al., 2002) dalam Suryanto (2005)  

Pengukuran aktivitas antioksidan dilakukan menurut Tang (2005) dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Sebanyak 5 gram sampel ditimbang 

2. Sampel ditambah etanol 95% sebanyak 25 ml, kemudian divortex untuk 

melarutkan sampel 

3. Selanjutnya sampel disentrifug selama 20 menit dengan kecepatan 4000 rpm 

untuk memisahkan ekstrak, diendapkan 

4. Sebanyak 4 ml supernatan diambil dan kemudian ditambahkan dengan 1 ml 

larutan 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil (DPPH) 0,2 mM 

5. Didiamkan selama 10 menit, lalu dimasukkan kc dalam kuvet dan diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 517 nm 
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6. Kontrol dilakukan seperti prosedur di atas dengan menggunakan bahan larutan 

DPPH 0,2 mM. Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai presentase 

berkurangnya warna DPPH dengan perhitungan: 

% Aktivitas Antioksidan = 100 – Ι −  
 

 

 

3. Analisa Pemanis Sintetis  

3.1   Analisa Na-Siklamat (Apriyantono, 1998)  

3.1.1  Analisa kualitatif 

1. Sampel padat dan semi padat: hancurkan l00 gr bahan dengan 300 ml air 

dalam waring blender. Sampel cairan: ambil 100 ml sampel. 

2. Tambahkan NaOH 10 % sampai alkalis kemudian saring dengan kertas saring 

3. Tambahkan 2 gr BaCI2 ke dalam 100 ml filtrat dan persiapan sampel. Biarkan 

2 menit kemudian saring. 

4. Asamkan filtrat dengan 10 ml HCl atau H2SO4 dan tambahkan 0.2 gr NaNO2. 

Terbentuknya endapan putih BaSO4 menunjukkan adanya Sikloheksilsulfamat 

3.1.2  Analisa Kuantitatif. 

1. Disaring dengan kertas saring Whatman 42 endapan putih yang terbentuk 

dalam uji kualitatif. 

2. Residu dicuci dengan air sampai bebas dari asam atau bersifat netral. 

3. Residu dibakar sampai menjadi abu. 

4. Abu ditimbang. 
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Kadar siklamat =   ( , )  x 100% 

Keterangan :  A = Berat abu (gr) 

B = Berat sampel (0,5 gr) 

       0,8627 =   
   

 

 

3.2   Analisa Na-Sakarin (Apriyantono, 1998)  

3.2.1  Analisa kualitatif 

1. Sampel padat dan semi padat: hancurkan 100 gr bahan dengan 300 ml ai 

dalam waring blender. Sampel cairan : ambil 100 ml sampel. 

2. Tambahkan NaOH 10 % sampai alkalis kemudian saring. 

3. Pipet 100 ml filtrat dari persiapan sampel, masukkan kedalam labu pemisah. 

Tambahkan HCl (1+3) sampai asam.  

4. Ekstrak dengan 100 ml eter sebanyak 3 kali.  

5. Diambil residu sampel. Tambahkan NaOH 10 % 10 ml sampai alkalis. 

Diuapkan diatas hot plate selama 30 menit dan diaduk. 

6. Ditambah aquades 10 ml dan dimasukkan kadalam labu pemisah. 

7. Ditambah HCl sampai asam dan ekstraksi dengan 100 ml eter. 

8. Uapkan eter dalam penagas air sampai tinggal sedikit. 
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9. Tambahkan FeCI3 10 %, terbentuknya warna kuning kehitaman menandakan 

adanya asam salisilat yang dibentuk dari sakarin. 

3.2.2   Analisa Kuantitatif 

1. Diambil sampel sebanyak 100 ml, kemudian ditambahkan 100 ml HCI 4 N. 

dilarutkan sampai homogen. 

2. Larutan tersebut kemudian diekstrak dengan 25 ml eter sebanyak 3 kali. 

3. Filtrat eter kemudian diuapkan diudara terbuka. 

4. Residu sakarin kemudian dilarutkan dengan aseton sampai volume 100 ml, 

sehingga semua residu sakarin larut. 

5. Dibuatkan larutan standard sakarin dalam larutan vang sama (aseton). 

6. Larutan sampel perlu ditarnbahkan I ml resorsinol dan 5 ml NaOH 4 N 

sehimgga larutan sakarin memberikan warna hijau, begitu pula untuk larutan 

standard diperlakukan sama. 

7. Dari setiap larutan standard dan larutan sampel diukur Absorbansinya pada 

panjang gelombang (휆) yang mengabsorbsi terbesar (A max) dengan 

menggunakan spektrofotometer sinar tampak. 

8. Absorbansi dari larutan standard dibuatkan grafik kalibrasi antara konsentrasi 

pemanis sakarin dengan Absorbansi. 

9. Nilai Absorbansi sampel diplotkan pada grafik kalibrasi tersebut sehingga 

diperoleh konsentrasi pemanis sakarin pada sampel dengan konsentrasi yang 

berbeda-beda 
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4. Prosedur Analisa Total Gula Metode Anthrone (Apriyantono dkk, 1989)  

4.1   Pereaksi  

1. Pereaksi Anthrone 0,1% dalam asam sulfat pekat  

2. Larutan glukosa standart 0,2 mg/ml. Larutan 200 mg glukosa dalam 100 ml 

aquades. Ambil 10 ml diencerkan hingga 100 ml (1 ml : 0,2 mg glukosa)  

4.2  Cara Kerja Pembuatan kurva standart 

1. Pipet ke dalam tabung reaksi 0,0 (blanko); 0,2; O,4; O,6; 0,8; dan 1 ml. 

Larutkan glukosa standart. Tambahkan aquades sampai total volume masing-

masing tabung reaksi 1,0 ml. 

2. Tambah dengan cepat 5 ml pereaksi Anthrone ke dalam masing-masing 

tabung reaksi tersebut. 

3. Tutup tabung reaksi dan kocok hingga rata 

4. Tempatkan dalam waterbath l000C selama 12 menit Dinginkan dengan cepat 

menggunakan air mengalir. Pindahkan ke dalam cuvet dan baca 

absorbansinya 휆 = 630 nm 

5. Buat kurva hubungan antara absorbansi dengan mg glukosa  

4.3 Penetapan Sampel  

1. Masukkan I ml sampel (dari persiapan sampel) ke dalam tabung reaksi 

2. Selaniutnya lakukan tahapan b sampai g seperti pada pembuatan kurva 

standart 

3. Tentukan konsentrasi total gula dalam sampel dengan persamaan Y - a + bx 
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Rumus Perhitungan: 

푇표푡푎푙 퐺푢푙푎 (%) =  
푋 푥 푓푝
푔 푥 1000  푥 100 % 

Keterangan:  

Y = absorbansi  

fp = Faktor 

Pengenceran 

X = konsentrasi  

g = berat sampel (gram)
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Lampiran 2. Analisa pH 

Merk Ulangan Jumlah Rerata 1 2 3 
Flamboyan 4,6 4,5 4,6 13,7 4,667 
Siiplah 4,.5 4,5 4,5 13,5 4,500 
Royal  4,5 4,4 4,5 13,4 4,467 
Vicha 4,6 4,6 4,6 13,8 4,600 
Jussa 4,5 4,5 4,5 13,5 4,5 

Lampiran 3. Analisa Antioksidan 

Merk Ulangan Jumlah Rerata 1 2 3 
Flamboyan 5,333 5,067 5,483 15,883 5.294 
Siiplah 4,267 3,733 3,829 11,829 3,943 
Royal  2,400 2,667 2,743 7,810 2,603 
Vicha 6,400 6,133 6,268 18,801 6,267 
Jussa 7,200 6,933 6,842 20,975 6,992 

Lampiran 4. Analisa Pemanis Sintetis 

Merk Ulangan Jumlah Rerata 1 2 3 
Flamboyan 80,8328 78,6703 80,2144 239,7175 79,9058 
Siiplah 102,6984 101,4969 103,8965 308.0918 102,6973 
Royal  70,5007 69,7799 67,5646 207,8452 69,2817 
Vicha 66,6563 64,9743 67,7763 199,4069 66,4690 
Jussa 76,0272 77,7092 78,4609 232,1973 77,3991 

Lampiran 5. Analisa Total Gula 

Merk Ulangan Jumlah Rerata 1 2 3 
Flamboyan 15,992 16,263 15,544 47,799 15,933 
Siiplah 18,297 18,116 17,987 54,400 18.133 
Royal  16,851 17,483 18,567 52,901 17,634 
Vicha 19,201 19,562 19,132 57,895 19,298 
Jussa 20,918 21,416 22.134 64,468 21,489 
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Lampiran 6. Gambar Sampel 

 

Sari Buah Apel Royal 

 

Sari Buah Apel Vicha 
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Sari Buah Apel 

  

Sari Buah Apel Jussa 

 

Sari Buah Apel Flamboyan 
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